
2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين  -

درجة االستحقاق

(التخصص المزدوج)التعليم االبتدائي : السلك التعليمي  الخميسات: المديرية اإلقليمية 

رقم طلب الترشيحاالسم والنسباالمتحان.ر

429530بشرى العابدي121031

424843سكينة ركيبي220973

499022سليمة بابا321745

459812فاطمة الزهراء حقي421355

584538سهام زهيد522424

504922حليمة تعربت621783

443805مريم راجي721192

428942يوسف مشعار821021

518631وفاء وعلوش921912

497657السعدية حصيدة1021737

431286مريم اوميمون1121053

459177فاتحة اكراب1221351

586283فدوى وادوش1322435

467071مريم بوعزوي1421461

460575مريم اعزارو1521361

483948اسالم احبتي1621619

483124رشيد نزيه1721608

476220سلمى والطالب1821542

426965رباب الفن1920998

477011فاطمة الزهراء بوشرب2021552

488434ملياء حاكمي2121665

438462محمد أمين البوهالي2221139

485048سعيدة ترماس2321634

544324ابتسام زازا2422134

490448حسن مرات2521684

425831ماجدة بوجات2620984

1 / 31



2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين  -

درجة االستحقاق

(التخصص المزدوج)التعليم االبتدائي : السلك التعليمي  الخميسات: المديرية اإلقليمية 

رقم طلب الترشيحاالسم والنسباالمتحان.ر

485901حنان ابعاز2721645

425582فاطمة جعبوق2820982

490270حسنية اروي2921680

426826صفاء علواني3020997

564002سعيدة الجراجري3122266

527846محمد  لحسيني3222006

511575أيوب بولحفا3321835

506783عبد الرحيم قاسمي3421799

464309هشام  بلوا3521440

483255منية بن حميدان3621612

505689أحمد مشعر3721788

580176رشيد  الحجاجي3822390

625871محمد بنيحيى3921379

510394فوزية حمري4021829

529397خديجة حدادي4122025

481727فاطمة املساري4221594

454539يسرى  بازينو4321314

504936سوكينة اليوسفي4421784

479004صوفيا أبوسعيد4521566

432523غزالن بوعالم4621070

426040نجالء الحاض ي4720988

460171ماجدولين الحمري4821358

439540عالء بنسمينة4921149

438579لبنى املكاوي5021141

528410مروة زروال5122015

482714فاطمة الزهراء  أقنيس5221602
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين  -

درجة االستحقاق

(التخصص المزدوج)التعليم االبتدائي : السلك التعليمي  الخميسات: المديرية اإلقليمية 

رقم طلب الترشيحاالسم والنسباالمتحان.ر

451332عبدالرحمان بنرمضان5321278

426712الهام برزو5420996

445974هاجر بنعمار5521214

429550بشرى بنعبيشة5621032

605232الياس بايش5722565

473657نجالء بونخلة5821507

455983فاطمة الزهراء  توهتوه5921326

453695محمد  اسماعيلي علوي6021307

503752عبدالرحيم عسال6121776

517392محمد حموشتى6221896

485751الهام  حمدي6321641

521659اشرف العسولي6421944

506892عبداالله بيجان6521800

446685مريم   بناوش6621220

441348خديجة عبيا6721169

453473رشيد العشبي6821305

532267شيماء أولكبير6922041

496416رشيدة محتات7021731

488414امال عبيس7121663

553472ياسين الجوامعي7222194

440904رجاء بنيحي7321162

521587صباح أوعضة7421942

486834ملك مساهيل7521652

432562اسماء الشارطي7621071

479521مريم حدوي7721574

455735كوتر فرحاوي7821325
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين  -

درجة االستحقاق

(التخصص المزدوج)التعليم االبتدائي : السلك التعليمي  الخميسات: المديرية اإلقليمية 

رقم طلب الترشيحاالسم والنسباالمتحان.ر

628340جمعة بونخلة7921395

482108ايوب مستعد8021595

484590حمزة الكحلوي8121627

555915فاطمة  كوريعا8222213

500401بهية احماحمة8321761

556992عبد الهادي بيروني8422220

530188أميمة  بوشارب8522031

440775رض ى بنيحي8621160

441445مصطفى اعبروش8721170

427472فاطمة الزهراء الحنوني8821005

454786حادة عكاز8921318

430621عبد الرحيم  الهواري9021043

522870محمد شحيما9121954

527799ياسين بنيحيى9222005

485753عواطف الوطاني9321642

438762خيرة الحميدي9421144

516622فاطمة الجرفي9521890

527699سناء الوثيق9622003

453885هاجر عوج9721310

463204ضحى بنلعروي9821429

522449عزيز اسكساو9921951

533769دنيا ياسين10022053

507802ام كلثوم اوهمو10121807

455344كوثر أفقير10221322

511621خديجة بوطالب10321836

560530عصام جوج10422237
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين  -

درجة االستحقاق

(التخصص المزدوج)التعليم االبتدائي : السلك التعليمي  الخميسات: المديرية اإلقليمية 

رقم طلب الترشيحاالسم والنسباالمتحان.ر

452984كوثر اوصاض10521300

427390بوشرى بيوض10621004

524491محمد أمنتاك10721964

580399حياة عزوزي10822392

429596سارة هنشو10921033

504603لبنى الحجيج11021780
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين  -

درجة االستحقاق

(التخصص األمازيغية)التعليم االبتدائي : السلك التعليمي  الرباط: المديرية اإلقليمية 

رقم طلب الترشيحاالسم والنسباالمتحان.ر

435282سعيد هاللي116155

467942خديجة الصابري216157

443727إبراهيم الحيان316156
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين  -

درجة االستحقاق

(التخصص المزدوج)التعليم االبتدائي : السلك التعليمي  القنيطرة: المديرية اإلقليمية 

رقم طلب الترشيحاالسم والنسباالمتحان.ر

575556جميعة بحوق119764

463441زينب زغلول217760

508771ايمان مسعودي318426

628309أسماء اعريوش419555

450375مروة بنمنصور517475

542232بكاي نزهة619176

472543احمد شافي717955

467681ليلى االجهر817837

464661حبيبة احباش917789

495633شيماء  املكاوي1020722

452910منى  الرحالي1117526

437484مريم نجي1217197

599036اشرف العسري1316412

457384إبتسام معروفي1417622

453469أسية عوشو1517539

571005سلمان الودادي1619679

431247الهام الرازقي1717031

494741شيماء رائد1820698

527268خديجة السرتي1918827

484739وفاء الرحيمني2018210

451318سارة  حمدي2117493

428038أسامة عماري2216966

499260سمية العلوي2320813

485643نادية بوشكي2418234

444263أميمة أوفقير2517327

504339عادل بالحجامية2620911
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين  -

درجة االستحقاق

(التخصص المزدوج)التعليم االبتدائي : السلك التعليمي  القنيطرة: المديرية اإلقليمية 

رقم طلب الترشيحاالسم والنسباالمتحان.ر

559005سارة الحقيقي2720367

566708خديجة الحداوي2820545

460095أشرف الزهراوي2917686

563394فاطمة الزهراء مخلص3020468

497003كريمة مشخشخ3120756

545670شيماء التويجر3219255

593249مريم  التسطاوني3316271

547722رجاء  النهيري3420108

595865لطيفة فرحي3516332

557257عمر هرهاش3620324

489132نوال ابزيوا3718311

588378وفاء عمراني3820037

443754سكينة بنسلطانة3917316

441214ياسين كويد4017260

541806فدوى البدوي4119170

464033فاطمة الزهراء دوادة4217777

479529املصطفى مغلوب4318112

432432وئام سربوت4417060

446806فاطمة الزياني4517386

440347اسماء الحسني4617241

496521امال اضادي4720745

426845نجوى اليوبي4816941

607181سمية عثمان4916597

451097سارة الورداني5017486

490458سناء الداودي5118345

555141نهيلة أبو الفضل5220267
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين  -

درجة االستحقاق

(التخصص المزدوج)التعليم االبتدائي : السلك التعليمي  القنيطرة: المديرية اإلقليمية 

رقم طلب الترشيحاالسم والنسباالمتحان.ر

425549بوشعيب بلمعطي5316911

438716حنان شاعدي5417216

602141ايوب  املحافظ5516485

445397حنان اهريهرة5617356

436171بشرى الشراط5717163

436482منال بنحمو5817172

633557نورة ويرار5919655

450057هند الناصري6017467

436729زينب الكطبي6117180

489792عصام محرزي6218324

432477محمد الزملاطي6317062

444365زكرياء الفزيط6417331

476586فاطمة الزهراء قصبار6518043

580947أمال كدالي6619886

428432فاطمة الزهراء الخلوفي6716975

432903نادية سكريمي6817070

606051ليلى ازكرير6916558

430739خديجة امشيش7017018

502037بهيجة لشهب7120861

501557فدوى النور7220853

521167كوثر اتقيق7319287

591820نصيرة السنوس ي7416233

557383سلمى حساني7520327

438674أميمة الجوهري7617214

557677سهام أبيتان7720341

591298حياة اعكور7816218
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين  -

درجة االستحقاق

(التخصص المزدوج)التعليم االبتدائي : السلك التعليمي  القنيطرة: المديرية اإلقليمية 

رقم طلب الترشيحاالسم والنسباالمتحان.ر

628756اكرام بلعشوب7919566

483585احسان مجبور8018192

590109فاطمة الزهراء الزينبي8116198

464582جهان الشلوش ي8217788

606095فا طمة الزهراء باسيطون8316561

446098جمعة عبدالدائم8417370

430773هند اقلعي8517019

611959فوزبة عبدالوي8616712

430317هجر البوحي8717010

453448نادية ادلحسن8817537

542881نسرين  الحوات8919192

485092سكينة مرزاق9018216

431877فاطمة الزهراء مجيدي9117049

512212فاطمة بلمامون9218495

449768سكينة الصديق9317464

554353عبدالحق الحمرني9420251

543343وفاء بولغش ى9519206

425508وفاء الطويل9616910

432612زكرياء عبد العزيز9717066

491821حنان العسري9820635

446088فاطمة الزهراء  بلحاج9917369

545269جواد الشعيات10019247

586823سهام السرسوري10120005

599143حورية بشارة10216416

493430يوسف العبرة10320672

622383توفيق قربوع10419418
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين  -

درجة االستحقاق

(التخصص المزدوج)التعليم االبتدائي : السلك التعليمي  القنيطرة: المديرية اإلقليمية 

رقم طلب الترشيحاالسم والنسباالمتحان.ر

534403أسامة بيدار10519009

607168مريمة الحمداوي10616596

608140شيماء نوار10716615

593684وفاء اضار10816283

498902فاطمة املناوي10920804

494686محمد لبعيوي11020697

454303فاطمة الخطابي11117558

472878نجوى الزيتوني11217962

551694محسن اعبوش11320192

497060فاطمة صديق11420758

601120فاطمة سليم11516464

547358سكينة ايت تغجدين11620102

445899جليلة البعاوي11717366

443519فاطمة الزهراء  املطيع11817311

451155زينب الكالف11917487

441464مريم جريدي12017264

616108سكينة زين الدين12116830

542493هجر عنة12219184

525623خولة املالحي12318781

429585سارة الجوادي12416997

533591سكينة دوماكي12518986

436044زينب لشبط12617159

527757بسمة لكسون12718837

596046انس املسناوي12816338

433336خولة بوجرنيط12917080

463271اجو اسكنيض13017756
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين  -

درجة االستحقاق
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رقم طلب الترشيحاالسم والنسباالمتحان.ر

485313سميرة  الغماز13118219

431614عفاف  القاسمي13217040

484845سفيان زغاد13318213

474373دعاء لعسيري13418001

458601نورة اليحياوي13517648

558794فاطمة بيزكارن13620364

602843دنيا  مقدام13716507

607629فاطمة الصميرة13816607

624580ريحاب الجاو13919478

478631عائشة الشاوي عوني14018090

511543عبد الكريم السكتاني14119284

626234بشرى بن علي14219519

509982خولة جروندي14318451

432509فاطمة ملراحي14417063

605038عبد الرزاق زروال14516535

477083زهيرة النعيمي14618054

583485فاطمة  الحتالن14719944

628612فتيحة العزوزي14819563

432200مونير البدوا14917055

468760مريم فكروش15017860

527020امامة القاز15118814

554295دنيا هرود15220250

493875ويداد بنعبد هللا15320686

533128خديجة تنمل15418974

549521اسية املسلي15520142

436840إشراق نفيد15617184
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468214مريم دوادة15717848

606404بهيجة العکابي15816573

448395رضوان الناظر15917431

581711خديجة امني16019901

532772يوسف السقيفي16118967

436212صفاء الرحيم16217165

440676صفاء بوخال16317249

485969الدريسية عباز16418245

456601احالم زروال16517606

474772لطيفة قيفاش16618008

611536اكرام علمي16716700

441976مصطفى نزولو16817276

612077نبيلة  العبودي16916716

427810سارة بنجودي17016962

446736كريمة  العلجي17117384

443974هند مجدوبي17217320

626507زكرياء اطريزي17319527

563495أحمد بن ابالل17420476

474081سمية تابت17517996

463548نوار بكوك17617762

457052رشيدة بركة17717618

575762عبد الرحمان الريفي17819769

427259مليكة العطواني17916950

480045مروة غريس18018124

607281بتسام كرومي18116598

432060إلهام املخفي18217051
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين  -

درجة االستحقاق

(التخصص المزدوج)التعليم االبتدائي : السلك التعليمي  القنيطرة: المديرية اإلقليمية 

رقم طلب الترشيحاالسم والنسباالمتحان.ر

549959عمر الزغاري18320151

558933محمد التاجي18420366

463873يونس قونة18517773

514074فاطمة أعراب18618541

577381خديجة الخمري18719813

554879وفاء البداوي18820263

495203إيمان مسعودي18920712

599600كمال كنس ي19016428

445054كريمة الشحمي19117350

471578فاطمة كيساني19217929

461545كوثر الفقري19317722

441411مصطفى كرامي19417263

429378أمين الخنضار19516994

436446حنان اكرين19617170

593819اسماء دحيمني19716287

583345محمد خياتي19819939

439292جوهرة  سمان19917221

528322هدى  وردي20018858

529258هشام لوبيش ي20118888

532048خالد العيش ي20218952

432335ضحى  يحياوي20317059

500619 سعاد بنحدوش20420841

632595عفاف بنداحد20519642

633298املهدي بوكرين20619651

505018سارة بومنجل20720934

555368امينة بوكراوي20820275
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين  -

درجة االستحقاق
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رقم طلب الترشيحاالسم والنسباالمتحان.ر

564276وئام بويحيى20920488

465702الهام االشقر21017812

555891غزالن اليونس ي21120285

432624سارة الرشادي21217067

471543سعيدة أبوري21317928

538370بسمة بن التيج21419113

426687سارة فتح الزهر21516937

603184فاطمة الري21616517

452601شيماء ايسنكار21717519

480212فاطمة الزهراء  الفضيلي21818129

528433محمد الهنداوي21918862

512342أسية مصلح22018499

15 / 31



2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين  -

درجة االستحقاق

(التخصص األمازيغية)التعليم االبتدائي : السلك التعليمي  سال: المديرية اإلقليمية 

رقم طلب الترشيحاالسم والنسباالمتحان.ر

611213حسنة بولحفة116173

517723سارة زوبير216163

16 / 31



2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين  -

درجة االستحقاق

(التخصص المزدوج)التعليم االبتدائي : السلك التعليمي  سيدي سليمان: المديرية اإلقليمية 

رقم طلب الترشيحاالسم والنسباالمتحان.ر

562047حنان عبوط126378

464117كمال الحلو226143

437754رشيدة احرك326085

432220شيماء البوعالم426077

501418محمد بركوش526225

485148حسن السويني626190

506310محمد رضا  اعسيرو726233

492426السعدية  املنجاوي826204

454564حليمة الشقم926117

447908أشرف شوقي1026099

610849كريمة لصفر1126468

458486محمد خيدر1226131

553872سارة مراقي1326358

458253صالحة شنكاش ي1426130

483912رابحة طالبي1526187

430334سامية مامح1626070

542305فتيحة  الناجي1726329

538595رقية الشرويطي1826316

533845سكينة الناجي1926300

556656بوشعيب  الكوش2026367
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين  -

درجة االستحقاق

(التخصص األمازيغية)التعليم االبتدائي : السلك التعليمي  سيدي سليمان: المديرية اإلقليمية 

رقم طلب الترشيحاالسم والنسباالمتحان.ر

443956دريس أصفيى116186

456776يوسف ايت حدو216187

508057فظيم  أبالل316191
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين  -

درجة االستحقاق

(التخصص المزدوج)التعليم االبتدائي : السلك التعليمي  سيدي قاسم: المديرية اإلقليمية 

رقم طلب الترشيحاالسم والنسباالمتحان.ر

582727بشرى ابرشا123002

543263أيوب الرشيدي224343

454510كوثر السيحي323441

444579ماجدة عبيدي423285

426843حفصة الجعادي525113

424784أسية وعال625082

440193الحسين كولحيان725302

578575سومية عبد املولى822941

457424يسرى كيكي923025

440231دريدر حسنة1025305

501081كوثر نقيرات1124723

575224شرف فرين1222891

586380حنان دافقيه1323520

507338زينب الرحيوي1424831

455143سناء قوبيس1523444

463152نبيلة لخضر1623142

500543مروان  كنو1724708

589211املهدي الداودي1823558

494540ايمان عرس ي1925427

567751حميد الدبيش2022777

496232غزالن بن الوالي2125452

437241سناء املجدوبي2225260

446495املهدي العماري2323310

553799الهام شبو2425903

498971خولة بنغنو2525498

605013نوراليقين العزوزي2623741
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين  -

درجة االستحقاق

(التخصص المزدوج)التعليم االبتدائي : السلك التعليمي  سيدي قاسم: المديرية اإلقليمية 

رقم طلب الترشيحاالسم والنسباالمتحان.ر

466742غزالن حقي2723198

608063خولة معمري2823782

611181هدى سرويين2923823

449822أيوب الصغيري3023380

461229أنس كودة3123103

581154شوقي هبري3222980

503503سامية الدقيق3324764

563994ماجدة خبزات3426052

463865مريم الكداري3523155

490821شيماء البروزي3625371

500768وجدان املرض ي3724712

429017فايزة  الخطابي3825139

457011سلمى  الكبال3923017

554867صفاء سلمان4025924

426934عبد السالم االدريس ي الزكاري4125115

566050فؤاد بركة4222737

582679حميد بندحان4323001

439360هند لعبد4425290

453328راضية أقديم4523429

542476عبدالخالق البرهومي4624324

523478بشرى طحطوح4724578

542245سكينة الرزكوني4824316

438903نور الهدى صبري4925282

586725سناء البوزيدي5023522

530611ملياء خلوقي5124696

572094هناء افري5222842
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين  -

درجة االستحقاق

(التخصص المزدوج)التعليم االبتدائي : السلك التعليمي  سيدي قاسم: المديرية اإلقليمية 

رقم طلب الترشيحاالسم والنسباالمتحان.ر

528613هدى حفيظ5324664

اني5425611 474543خديجة الغزو

432698عفاف الليشة5525192

462164مرية العسري5623126

583031فاطمة الزهراء بوحفاض5723007

555359مريم   النويوي5825936

489885فاطمة الزهراء أباظة5925353

441123شيماء العامري6023240

497537ابتسام بروات6125475

547695رحمة املعروفي6224428

566427خديجة العالمي6322741

441206نورالدين عوني6423242

ء  إكس ي6523736
ْ
604759مليا

495214ادريـــس  الشـعراوي6625439

438011شادية فاضل6725272

441942ابتسام بلعجمية6823252

455791سعيد بنرباح6923453

462353وسيمة الطريشني7023130

517888ليلى  الشعيبي7125059

569610فاطمة براض ي7222806

551638ياسين بوعالكة7325867

507558خولة بوغالم7424837

455309فاطمة  قاسمي7523447

504924بوشعيب ياسين7624782

501253إيمان عيس ى7724729

609928بديعة البخاري7823803
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين  -

درجة االستحقاق

(التخصص المزدوج)التعليم االبتدائي : السلك التعليمي  سيدي قاسم: المديرية اإلقليمية 

رقم طلب الترشيحاالسم والنسباالمتحان.ر

582901حسام الرغيوي7923003

549987أسماء  مستعد8024478

545416فاطمة  نهرو8124386

501463ايمان بنبنعيس ى8224731

462546الهام جوهري8323134

498470هناء سعدي8425486

577268لبنى الحسناوي8522918

485863صفاء الشرقي8625786

480510عبد املغيت شكير8725718

537496مرية لعكيدي8824224

447495ماجدة العراش8923332

565026صباح  الهدان9022723

486966رضوان ادسولي9125815

546840حمزة الحسوني9224401

476115خديجة لخليفي9325639

460327ابتسام الشهبوني9423091

625403محمد الرحماني9524020

449165هاجر املرابط9623367

532162عزيز الغواطي9724130

442529أميمة بوضربة9823259

532221فاطمة الزهراء بومدياني9924131

464747سكينة بلغالية10023172

544360شيماء كباض ي10124365

501225ادريس العسري10224728

591891كوثر  ااٍلدريس ي10323594

539053رشيدة بوهدي10424264
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين  -

درجة االستحقاق

(التخصص المزدوج)التعليم االبتدائي : السلك التعليمي  سيدي قاسم: المديرية اإلقليمية 

رقم طلب الترشيحاالسم والنسباالمتحان.ر

448309السعدية الساملي10523357

486862سعيد بن خدة10625811

595185رضا بندحان10723645

586308خديجة العساوي10823518

582383عواطف التباع10922996

541015خديجة البودامي11024292

590205حنان الصحتري11123573

467834زينب زيتوني11223219

افق11325119 427204الحاجة مر

532004عزيز خابة11424125

499669عائشة  الحمزاوي11525514

511345مريم  اعمينا11624909

541591محسن بسالم11724298

467225حسنة فحلي11823210

463949فاطمة الزهراء صدقي11923160

607651خديجة خنيط12023776

450944سلوى قسمي12123398

552960ايمان كمون12225888

441851احمد برطيع12323248

429097خولة االمين12425142

529196سهيلة احبيبي12524671

545467وسيمة تيد12624388

460154فاطمة  املعروفي12723089

567203صفاء لخضر12822762

553855عثمان  العياش ي12925904

439512شادية احمامو13025292
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين  -

درجة االستحقاق

(التخصص المزدوج)التعليم االبتدائي : السلك التعليمي  سيدي قاسم: المديرية اإلقليمية 

رقم طلب الترشيحاالسم والنسباالمتحان.ر

457241أميمة اعبيدة13123019

477136سكينة اغبالي13225661

536885عبداملنعم اجرفة13324212

500777محمد باحسو13424713

459325سعيد بوالجيهل13523072

466082كوثر بوريكا13623192

497807شيماء قريش13725478

581343محسن مويس ى13822982

458833نهاد بوفورة13923056

533008رشيد عوينتي14024151

464179كرم الطائي14123165

605913فاطنة انجيمات14223749

488138عادل الوزغي14325838

509306أمين شكداني14424868

541377فريد الجافي14524296

604977فاطمة الزهراء العزوزي14623739

469306خولة  بندريس14725525

578232فتيحة حوبار14822936

581717الحسين النعيري14922989

632823ابراهيم كرين15024084

485672سناء فحلي15125782

455614لبنى اخليفات15223452

431659وئام قابة15325177

425756حياة  الحسوني15425095

500824خديجة فاتح15524717

538883التهامي الحوزي15624256
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين  -

درجة االستحقاق

(التخصص المزدوج)التعليم االبتدائي : السلك التعليمي  سيدي قاسم: المديرية اإلقليمية 

رقم طلب الترشيحاالسم والنسباالمتحان.ر

576640سكينة  لكحل15722908

595182عبدالعالي  بوكالطة15823644

504584مريم  يعال15924777

514280خالد املالكي16024978

437685طارق بن رحمة16125269

437653هجر العاصمي16225267

570063أسماء  السعدي16322813

443323وداد الحصار16423272

444995نزهة بيتور16523293

439231عصام حيدود16625284

564906نسرين  أحيون16722719

443434فاطمة الزهراء التويك16823274

597965اسماء  البختي16923673

440349هدى سوييح17025308

526262مريمة بلكثيرية17124623

441048عبد اللطيف  املرغادي17223238

568368الزهور  بنيطو17322788

499208هند سعدي17425502

499091نجوى العربي17525500

437222عزيز بداوي ادريس ي17625259

578261املتوكل حسناء17722937

444898إسماعيل مورتجين17823292

462369فاطمة أزلوج17923131

525150شيماء بيوض18024597

610861حمو  حداد18123816

431231إكرام  صالحي18225173
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين  -

درجة االستحقاق

(التخصص المزدوج)التعليم االبتدائي : السلك التعليمي  سيدي قاسم: المديرية اإلقليمية 

رقم طلب الترشيحاالسم والنسباالمتحان.ر

457784يوسف الخديري18323033

578334عزالدين العروس ي18422938

573627مريم بنحميمو18522865

488405املستوي  محمد18625321

623432أروة  معيشة18723995

596764سفيان بنحمادة18823665

567407عزالدين اليونس ي18922768

440332زينب بن امغار19025307

485100محمد شعطوط19125771

429675سكينة كمال19225153

587402بوشرى بلحاج19323531

475480رجاء الرحالي19425624

436891لبنا فنان19525256

470334راضية  الحكاني19625544

507629نهيد املجيدي19724838

559537محمد بومعزة19825992

569755احمد الغواطي19922809

495861فاطمة البقوش ي20025447

439992ابتسام رطيبة20125299

492169كوثر املحية20225396

486201فدوى السكتاني20325795

488013عائشة مساوي20425830

473179سكينة الريحاني20525592

505023فاطمة هاشمي20624785

463799مريم الحجاجي20723153

498742أمال الراوج20825494
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين  -

درجة االستحقاق

(التخصص المزدوج)التعليم االبتدائي : السلك التعليمي  سيدي قاسم: المديرية اإلقليمية 

رقم طلب الترشيحاالسم والنسباالمتحان.ر

523538سعاد الزعيم20924580

603463محمد الحيمري21023732

445221لحسن العسري21123298

588428بالل الباز21223547

530027رشيدة  الزالم21324682

439248رجاء الحساني21425285

ايض21525012 515630امينة ارو

599955حسن قيباش21623693

569106هشام املرابط21722799

540460جواد املبروك21824276

525019نورالدين انعينعة21924594

532593عادل عواد22024140

550427بوشرى املنار العلمي22125845

457259عبداملنعم  ادهيري22223020

428550زكرياء  مصطافي22325135

596798محمد رحيمو22423666

518162وفاء  نجيب22525068

489248احسان  فتحي22625342

525021فاطمة الزهراء ضاوي22724595

494955نادية التويرزي22825435

438780فاطمة كادة22925279

500612فدوى الهاشمي23024710

514263حميد  ملين23124976

499902نسرين  الراس23225517

551783اكرام لعساس23325871

581045فائزة جندور23422979
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين  -

درجة االستحقاق

(التخصص المزدوج)التعليم االبتدائي : السلك التعليمي  سيدي قاسم: المديرية اإلقليمية 

رقم طلب الترشيحاالسم والنسباالمتحان.ر

630469دليلة الدخشوني23524063

578168شيماء الجعادي23622935

520953نورة أيت عمرات23724526

575926عبد الغاني بنمير23822900

450169مليكة بن بوسلهام23923386

439257اسالم بونيرة24025286

506907رضوان لحمر24124825

587036ابتسام املداوي24223526

508965ادريسية الراشدي24324863

492087صالح الدين املنديل24425393

586474مصطفى الغاطوس24523521

574877دنيا ملنور24622886

439664زاهرة اإلدريس ي24725294

464082أحمد أمين الطيبي24823163

475487خديجة اوالد العلوانية24925625

515251كوثر الدحاوي25025002

537112بسمة ساعي25124217

597144سهام الغيتي25223670

431188هناء بيجو25325172

558625عبد الهادي  هيشار25425976

449806كريمة القطاري25523379

463835هاجر أغبال25623154

556652حنان حالق25725953

441092عمر طروج25823239

515391كريمة الراجي25925005

500797أمين  الخمليش ي26024714
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين  -

درجة االستحقاق

(التخصص المزدوج)التعليم االبتدائي : السلك التعليمي  سيدي قاسم: المديرية اإلقليمية 

رقم طلب الترشيحاالسم والنسباالمتحان.ر

579159سعيدة بلفريخ26122951

538810عالي زهير26224255

499510مونى العوينة26325511

556529نسرين العموري26425950

451697محمد نور26523407

567920فايزة  بن الصطية26622782

455366سفيان شتيوي26723448

461058خديجة املتوكل26823102

487049سمير املساوي26925817

477810كوثر رابح27025673

557080سهام اضعيفي27125960

460843مريم مشهور27223098

447724ايوب  التجاني27323340

506690جواد البلوس27424821

اني27524924 512138سامية توز

436185صالح الدين املسعودي27625245

523337فدوى الزعيم27724576

426769شيماء علوي27825112

456214إبراهيم  اللهو27923463

477854ازهور التمون28025675

462336فيصل  سرحان28123129

530439حسنة الجعيطي28224689

424782زهيرة فلوس28325081

522203جليد خليد28424551

476407إلهام العبدالوي28525645

578137اقبال  القوضية28622933
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2018مباراة توظيف األساتذة دجنبر  

-الالئحة النهائية للناجحين  -

درجة االستحقاق

(التخصص المزدوج)التعليم االبتدائي : السلك التعليمي  سيدي قاسم: المديرية اإلقليمية 

رقم طلب الترشيحاالسم والنسباالمتحان.ر

599230عبد العزيز لصفر28723687

463889سليمة برامي28823157

587895فؤاد بوحيى28923539

523532  فاطمة الزهراء إدريس ي والي29024579

457409فاطمة الزهراء فتوحي29123024

500798عزيز  بوطهر29224715

497617حياة البغدادي29325476

462128نادية لكداني29423125

602675عيس ى الفضيل29523721

520223محمد يمني29624513

567448مراد املرض ي29722770

570132يوب عبد املومن29822814

425280سليمة كورة29925089

573930سهام بلعتيق30022873
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درجة االستحقاق

(التخصص األمازيغية)التعليم االبتدائي : السلك التعليمي  سيدي قاسم: المديرية اإلقليمية 

رقم طلب الترشيحاالسم والنسباالمتحان.ر

474003عبد هللا اكن116177

498451نزهة امعاون216180

497502فاطمة فرحاني316179
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